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BORGMESTER 
PÅ SIN YNDLINGSPOST

 

Hvordan er det at have overta-
get den næststørste borgmester-
post i kommunen?

” Det er både et stort ansvar og 
en stor fornøjelse. Det er jo en 
drøm for SF at have overtaget 
den næststørste borgmester-
post på Københavns Rådhus. 
SF havde et kanonvalg og 
blev næsten lige så store som 
Socialdemokraterne. Der sidder 
3 Socialdemokrater og 3 SF’ere 
i alle udvalg, og vi har et godt 
samarbejde med Frank Jensen 
og Socialdemokraterne i det 
hele taget om byens udvikling. 

Personligt brænder jeg for den 
her borgmesterpost, for det er 
absolut her, mit engagement 

ligger; det er det grønne, byens 
udvikling, at lave en by for 
mennesker, med pladser hvor 
man kan mødes og være sam-
men og måske lære nye men-
nesker at kende. Det er med 
til at skabe en socialt sammen-
hængende by, hvor folk ikke 
får frygt for hinanden. Hele 
klimadagsordenen er utroligt 
vigtig for mig; jeg har jo været 
miljøborgmester en gang før, og 
jeg har nu lejlighed til at tage 
fat om den igen. Vi har beslut-
tet, at vi skal være den første 
CO2-neutrale hovedstad i 2025, 
så det arbejder vi hårdt på. 

Vi arbejder også hårdt på det 
grønne, vi skal have plantet 
100.000 træer, vi skal have 

flere parker og havnebade. 
København skal i det hele taget 
være en by, der er god at leve i. 
Det er også vigtigt for mig, at 
vi får kombi-
neret livskva-
liteten med 
vækst og nye 
arbejdspladser. 
Vi bygger os 
faktisk ud af krisen, vi har alle-
rede lavet to store forlig, hvor vi 
sætter masser af penge af til nye 
projekter i København. I mod-
sætning til regeringen vil vi ikke 
spare os ud af krisen. Det er 
der faktisk rigtigt mange, der er 
enige med os i, også i erhvervsli-
vet. Vi har en grøn vækstpolitik, 
som vi har udviklet over det 
sidste års tid og som vi kalder 

københavnerfortællingen. Den 
går ud på at kombinere livs-
kvalitet og vækst, og vi har et 
samarbejde med store virksom-
heder, universiteterne, Risø og 

andre videnskabe-
lige institutioner 
om at få gang i 
beskæftigelsen i 
København.”

Hvor meget personale har du 
under dig?

”Omkring 2.000 mennesker, 
noget mindre end de 18.000 
i børne-og ungdumsforvalt-
ningen. Til gengæld er der 
flere forskellige områder her, 
og indtil videre har det i hvert 
fald været sådan, at teknik- og 

Borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen. Bo Asmus Kjeldgaard (SF) overtog sidste år styringen med den store forvaltning.

Ingen højhuse i 
Indre By

HUSK : NYHEDER OG VEJRET I KØBENHAVN PÅ:
www.straederne.dk

DER ER OGSÅ LINK TIL VORE FASTE ANNONCØRER FRA SIDEN
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Bison okse menu
AmericAn style

Bison Okse Menu kr. 500,-
Menu incl. Amerikanske vine kr. 900,-

Amerikansk Vinmenu kr.. 400,-
(1 glas vin pr. ret)

     Clam Chowder
blåmuslinger -krebs -kammuslinger

*
 Rimet torsk ”Bloody Mary”

med rugbrøds-flakes
*

”Sun Valley” andeleverpostej
med soltørrede tranebær og chili-gelé

*
Grillstegt Bison okse med skummende

persillesmør, majspuré og sprøde løgringe
*

Varm chokolade-cherry-fondant
med vanille iscreme

miljøsager har fyldt mest i 
Borgerrepræsentationen, fordi 
det er så forskellige sager, både 
klima, miljø, trafik, rottebe-
kæmpelse, renhold af byen, 
skøjteløb på Søerne osv.”

Hvad lægger du selv størst vægt 
på?

”Den ene ting er CO2-neutra-
liteten i 2025 kombineret med 
grøn vækst, altså at få skabt 
arbejdspladser, men på en grøn 
måde. Den anden ting er, at 
vi skal have gjort København 
meget mere grøn, vi skal have 
flere cykelstier og en fodgænger-
politik, så det bliver rart at gå 
rundt i byen. Det er mit håb, 

at folk rundt omkring i byen 
vil sige: Vi har parker, træer, 
blomster, havnebade osv., fordi 
vi tænker på miljøet, og det 
er også derfor, vi vil være den 
første CO2-neutrale hovedstad i 
verden. Så den store fortælling, 
hvor vi snakker om energipro-
duktion, om vindmøller i stedet 
for kulfyring, flere solceller, 
mere jordvarme, den kom-
mer til at hænge sammen med 
københavnernes dagligliv. Man 
vil opleve, at den store fortæl-
ling faktisk hænger sammen 
med den lille fortælling.”

Hvordan er din indstilling til 
højhuse i Københavns centrum?

”SF er imod, at vi bygger høje 
huse i Middelalderbyen, så det 
behøver borgerne ikke være 
bange for.”

Gælder det også for 
Christianshavn – Krøyers Plads 
f.eks.?

”Der er en bygherre i gang på 

Krøyers Plads i øjeblikket, men 
så vidt jeg er orienteret, er det 
ikke højhusbyggeri. Men vi vil 
kigge meget grundigt på det 
projekt, når det kommer.”

Københavns kommune har fået 
et anseligt millionbeløb fra sta-
ten til anlæggelse af p-pladser. 
Hvordan skal pengene bruges?

”Det er nok ikke nogen hem-
melighed, at højrefløjen i 
Borgerrepræsentation ønsker 
mange flere p-pladser. SF har 
ikke som nogen hjertesag, at 
vi skal have flere p-pladser, 
men vi vil godt være med til at 
tale om, at beboerne kan få en 
p-plads til deres bil, hvis den 
bliver placeret i et anlæg eller 
under jorden, så vi samtidig 
kan få nedlagt nogle p-pladser 
på gadeplan og få frigjort noget 
areal til cykelstier, fodgængere 

og grønne områder. Regeringens 
forslag går ud på, at de penge, 
vi får ind i p-afgifter, kun skal 
bruges til at bygge p-pladser for. 
Det vil vi godt acceptere, men 

kun, hvis der byg-
ges p-pladser under 
jorden, så der bliver 
frigjort areal på 
gadeplan til cyklister 
og fodgængere.”

Hvad med små håndværksme-
stre og andre erhvervsdrivende, 
der har behov for at have en bil 
til rådighed for forretningens 
drift og i øvrigt skal have leveret 
varer ind til byen?

”Det er vigtigt for os, at 
erhvervslivet fungerer, og derfor 
skal de kunne parkere. Vi har 
allerede nu lavet en ordning 
med 30-minutters p-pladser, 
hvor man ikke skal betale, og 
spørgsmålet er med i forhand-
lingerne. Vi vil have en by, hvor 
der er gang i beskæftigelsen, og 
hvor erhvervslivet fungerer, så 
det er absolut med i forhandlin-
gerne.”

Pladserne 
med 30-
minutters 
parkering 
gælder jo 
kun til kl. 
15?
”Nu kan jeg ikke i detaljer 
komme ind på, hvad de aktuelle 
forhandlinger drejer sig om, 
men det er helt klart en målsæt-
ning for os, at erhvervslivet skal 
have mulighed for at passe deres 
arbejde, og når det er nødven-

digt 
at have en 

bil, skal der også være 
mulighed for at parkere den.”

Der har i årtier været 
talt om en havnetun-
nel for at tage presset 
fra den gennemkø-
rende trafik. Bliver 
det nogensinde til noget?

”Som det ser 
ud i øjeblik-
ket, tror 
jeg ikke 

på det. En 
havnetunnel vil koste 

mindst 30 mia, som i givet fald 
skulle tages fra andre områder, 
for regeringen kommer ikke og 
forærer København 30 mia. Jeg 

må også 
sige, at hvis 
København 
havde 30 
mia til 
rådighed, 

var der andre ting, jeg i hvert 
fald hellere ville have bygget 
først. Samtidig er der det med 
en havnetunnel, at statistiske 
beregninger har vist, at den 
faktisk vil generere flere biler 
og derfor ikke løse noget pro-
blem. De trafikproblemer, vi 
har i København, skal løses ved 
at indføre trængselsafgifter og 
bompenge, og det system vil 
Socialdemokraterne og SF ind-
føre, når vi får en ny regering 
efter valget. Jeg håber selvfølge-
lig, at det bliver en S-SF rege-
ring! Kørselsafgifterne skal bru-
ges til at udbygge den kollektive 
transport og sænke prisen på 
at bruge det kollektive system, 
meget gerne til en flad 10-er for 
en busbillet.”

Mange ejendomsejere i kommu-
nen er utilfredse med, at de skal 
betale for, at kommunen ren-
holder vejene, når det samtidig 
viser sig, at kommunen ikke, 

En grøn og socialt 
sammenhængende by

En busbillet til 
en flad 10-er

BORGMESTER BO ASMUS KJELDGAARD

Dansk frokost
v/Helle Vogt

mandag til lørdag
kl.11.30 - 16.00

Tivolihallen

Vester Voldgade 91
1552 København K
Telefon 33 11 01 60

www.tivolihallen.dk

Dansk middag 
v/Anders Busk

Husker du . . . . . ?

Osso Buco  Kåldolmer          
 Kogt kalvebryst . . .                      

- aften holdet byder på danske
egnsretter

tirsdag til lørdag 
kl. 17.30 - 20.30
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BORGMESTER FOR 
MILJØ OG TEKNIK

Københavns undergrund blot-
lægges i denne tid, og det fordi 
København skal have en ny 
underjordisk ringbane. Inden 
Metroselskabet for alvor går i 
gang med tunnelboringerne, 
skal arkæologerne have chancen 
for at se, hvor meget der er til-
bage af byens fortid. Ledninger, 
kloakker og kabler er i tidens 
løb blevet gravet ned alle mulige 
steder, så det er  spændende at 
konstatere, hvad der er tilbage, 
som har overlevet de mange vej-
arbejder, rørlægninger og andre 
gravearbejder, og det ikke alene 
for arkæologerne, men også for 
os almindelige københavnere, 
der har bare en smule interesse 
for vores bys historie. 
Senere års arkæologiske under-
søgelser har vist, at Københavns 
historie går tilbage til sent i 
1000-tallet. Byen opstod som 

Tekst:: og foto Flemming Lehrmann
         fhv. stadsingeniør

Så snæver var porten, 2 vogne kunne ikke passere hinanden

Fyraftensøl 
kl. 16.00 til 20.00

30,-
Store Kirkestræde 3 • 1073 København K 

Telefon 33 12 21 26 • toga@toga.dk     
www.toga.dk

en sæsonhandelsplads, der lå 
mellem Rådhuspladsen og 
Gammeltorv-Nytorv. Man 
ved, den blev befæstet, men 

ikke meget mere. Da Absalon 
så bygger sin borg ude på 
Slotsholmen, får byen en mere 
betydelig rolle og bliver derfor 
større. Den anden befæstning 
rundt om København bliver 
derfor anlagt i midten af 1200-

årene. 
Tre porte 
ind til byen 
var der: 
Vesterport, 
Nørreport og 
Østerport. 
Den anden 
fæstning blev i 
1606 forbedret 
af Christian 
d.IV, i hoved-
sagen der 
hvor den lå. 
Kun omkring 
Slotsholmen 
og på 

Christianshavn blev der anlagt 
ny befæstning. Fæstningens 3 
byporte supplerede Christian 
med endnu én, nemlig 
Vandporten umiddelbart syd-
vest for Østerport og det, fordi 

der skulle skabes en forbindelse 
mellem byen og det nye orlogs-
værft på Bremerholm. Allerede i 
1620’erne var København blevet 
så trang, at en udvidelse var 
nødvendig, så Christian d.IV 
påbegyndte i 1647 den store 

udvidelse af fæstningen helt ud 
til Skt. Annæ Skanse, det nuvæ-
rende Kastellet. 
For øjeblikket graves der på 
Kongens Nytorv og det for 
anden gang. Første gang blev 
der gravet foran Magasin, 
og dengang fandt man i 
voldlinjen Vandporten, men 
ikke Østerport. I ”Guide til 
Københavns Befæstning” står 
der, at ”Porten lå i Østergades 
udmunding” samt, ”at den ikke 
er påvist arkæologisk”. Porten 
blev nedrevet i 1607 og erstattet 
af en ny, som siden forsvandt, 
da volden blev ført ud til 
Kastellet.


af  Annemette  Albrectsen 

fra torsdag den 24. februar

sidste dag lørdag den 12. marts

Åbent onsdag og torsdag 12 - 17

fredag 12 - 18 og lørdag 11 - 15




 




eller stort set ikke, sørger for 
den renholdelse. Hvad mener 
du om det?
”Det er en stor debat. 
Kommunen har overtaget ren-
holdelse af fortove, fordi der 
var en række steder, hvor der 
ikke blev gjort rent, og vi vil 
gerne have en ren by.  Nogle 
steder var der en god ordning, 
hvor ejendommens gårdmand 
gjorde ordentligt rent, og det 
var billigere for ejendommen 
på den måde. Men vi er endt 
med at mene, at hvis vi har hele 
renholdelsen, kan vi køre med 
en fejemaskine hele vejen ned 
gennem gaden i stedet for, at 
manden på fejemaskinen skal 
sidde og holde øje med, hvor 
han skal feje og ikke feje. Vi har 

fået foretaget nogle analyser, der 
viser, at den generelle rengø-
ring i byen er blevet bedre med 
denne ordning, men det har 
altså også vist sig at være dyrere 
for nogle husejere, som gjorde 
det ordentligt selv. På den 
anden side er nogle husejere, 
som ikke før gjorde rent, nu 
kommet til at betale kommu-
nen for det. Samlet set er byen 
blevet renere, selvom jeg stadig 
synes, der flyder for meget 
affald.”

Ja, det kan vi se i de små gader, 
for dér kommer kommunen 
ikke og fejer.

”Det skal de i hvert fald gøre. 
Vi har i budgettet sat flere 
penge af til renholdelse af 
København, for det skal vi blive 
bedre til. Det hele ville blive 
meget bedre, hvis københavner-
ne ville lade være med at smide 
så meget affald på gaden. Nogen 
gange kan jeg blive rigtigt forar-
get over, hvad folk bare smider 
fra sig. F.eks. på Islands Brygge 
ved havnebadet, hvor vi en dag 
lavede en aktion med 7 af vores 
renholdningsfolk, der samlede 
affald i et par timer. Det blev til 
en hel glascontainer med affald! 
Ved siden af havde vi anbragt et 
bjerg af træer, planter og blom-
ster for at vise, hvad de samme 
folk, der bruger tiden på at 
samle affald op, i stedet kunne 
have udrettet med de samme 
skattekroner. Jeg kan slet ikke 
holde ud at se, når f.eks. en hel 

gruppe sætter sig på græsset ved 
havnebadet med pizzabakker, 
rødvin og plastikglas, spiser en 
hel middag, ryger og skodder 
cigaretterne i græsset, og så bare 
rejser sig og går. Det synes, jeg 
er en fuldstændig uhørt måde 
at opføre sig på. Prøv at tænke 
på alle de skattekroner, vi kunne 
spare, og som vi kunne bruge til 
forskønnelse af byen i stedet.”

Kan der blive sat flere papir-
kurve op?

”Der skal selvfølgelig være ste-
der, hvor man kan komme af 

med sit affald. Vi har nu forhø-
jet budgettet til renhold, fordi vi 
gerne vil have en ren by.”
Den tidligere borgmester sagde, 
at der ikke var råd til at tømme 
papirkurvene?

”Ja, men vi har nu sat flere 
penge af til drift, 5 mio ekstra i 
2011 stigende til 10 mio ekstra 
i 2012 og årene fremover. Det 
er faktisk et ret stort beløb. Så 
jeg vil appellere til, at vi prøver 
at gøre det lidt bedre i kommu-
nen, og at københavnerne også 
prøver at gøre det lidt bedre.”

De afdækkede kørespor gennem porten.
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Den oprindelige Østerport er fundet på Kongens Nytorv

Resterne af bygningen opført med munkesten.

arkæolog Kirstine Haase med et snit af et vandrør fra 1700-tallet fundet i 
Lille Kongensgade.

Byport tegnet af Hans van Steenwinkel i  1623. Sådan kunne Østerport have set ud.

Arkæolog Kirstine Haase 
arbejder dagligt med udgrav-
ningerne på Kongens Nytorv, 
og hun fortæller, at der er 
foretaget udgravninger flere 
steder i området. Det var en 
stor overraskelse, da man gra-
vede mellem Østergade og Lille 
Kongensgade. 1½ m under det 
nuværende gadeniveau duk-
kede Østerport frem og det i en 
forbavsende god stand, når man 
tænker på, at der siden 1700-
tallet er gravet kabler, vand-
ledninger og alle mulige andre 
ledninger ned. Vi har været 
fantastisk heldige, siger Kirstine 
Haase, og nu har man ikke bare 
fået Østerport placeret på sit 
rette sted, man kan også med 
rimelighed sige, at der sandsyn-
ligvis både er tale om den første 
og den anden Østerport; men 
først når arkæologerne har tydet 
deres fund, får vi deres endegyl-
dige svar på de spørgsmål, som 
fundet giver anledning til.

Om porten kan vi i hvert fald 
sige, at den blev bygget oven 
på et solidt kampestensfunda-
ment og derefter bygget op i 
kalkstensblokke. Der er fundet 
et løvehoved, som formodes 
at have været en del af portens 
dekoration, men sikker kan 
man selvfølgelig ikke være. 
Som det kan ses på billederne, 
har porten ikke været særlig 
bred, så to vogne kunne ikke 
passere hinanden, hvad der 
vel også er meningen med en 
fæstningsport; fjenden skulle 
kun kunne sende få soldater 
igennem, hvis han ellers kom 
så langt. Nede i bunden fandt 
arkæologerne kørespor fra 
vogne. Om det er spor fra den-
gang porten blev bygget, ved vi 
ikke endnu. 
Bag porten er der dukket rester 
af en bygning frem, en bygning 
opført i munkesten af den slags, 
der blev brugt i middelalderen, 
og umiddelbart uden for porten 

har man fundet 
en brønd sat 
med samme 
slags kampesten, 
som portens 
fundament er 
bygget af, og da 
brønden peger 
mod senmid-
delalder, er den 
et godt indicium 
for, at vi står 
over for den før-
ste Østerport. 
Fra porten har 
der været en bro over vold-
graven, som har ført over til 
endnu en port, og der er fundet 
pæle, som har båret broen. Da 
Christian IV byggede porten 
om, blev der opført en muret 
bro med en vindebro på mid-
ten. 
Nu er det ikke kun Østerport, 
som er udgravet. Der er også 
blevet gravet to grøfter i Lille 
Kongensgade, hvor man bl.a. 

har fundet vandrør, som er 
tilbage fra 1700-tallet, og den-
gang blev de lavet af udborede 
træstammer. Der er gravet ud 
for D’Angleterre, og fra Lille 
Kongensgade og rundt om 
Hviids Vinstue skal der graves 
igen.
Det er ikke kun på Kongens 
Nytorv, arkæologerne graver i 
byens fortid. De har også gravet 
i Gammel Strand, hvor mange 
spændende ting er dukket op, så 
Gammel Strand skal de vende 

tilbage til, når der for alvor skal 
ske noget med metrobyggeriet. 
Turen kommer selvfølgelig også 
til Rådhuspladsen, hvor arkæo-
logerne håber på, at de også får 
set nærmere på Vesterport, som 
ligger ud for Vestergade. 
Man kan have mange menin-
ger om metrobyggeriet, men 
én ting er sikker; det har givet 
arkæologerne nogle helt enestå-

ende muligheder for gennem 
udgravninger at få underbygget 
Københavns historie og udvik-
ling, siden Absalon byggede 
sin borg på Slotsholmen. Den 
senere lovgivning har bestemt, 
at det til forskel fra før er byg-
herren, der skal betale de arkæo-
logiske udgravninger. Det har 
i visse tilfælde givet problemer; 

men i Københavns tilfælde har 
entreprenørfirmaet NCC været 
fantastisk gode til at samarbejde 
med Københavns Museums 

folk. Hver gang de er stødt på 
noget, de mener bare kunne 
have den mindste interesse, har 
de givet arkæologerne de bedste 
betingelser for at undersøge 
tingene, så der bliver meget at 
se frem til, efterhånden som 
metrobyggeriet skrider frem. 

”Stræderne” vil prøve at følge 
med, hver gang der dukker 
nye spændende ting frem fra 
fortiden, så vi er rigtig glade og 
skylder Københavns Museum 
en stor tak for, at de har været 
meget positive over for vores 
nysgerrighed.

Et kig ned til kampestensfundamentet
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SKRALDEKURVEN 
– SUR NØDVENDIGHED 
ELLER EN LILLE GLÆDE?

Der er kun én ting i det offentlige rum, der 
kan vække mere debat end hundelorte og 
portpisseri: Skrald på gaden. København 
flyder af skrald, mere og mere for hvert år. 
Ud over at vi kan give skylden på stigende 
levestandard, regeringens undergraven af vores 
fælles ansvarsfølelse, fjernsynets passiviserende 
virkning, dårlig skolegang, sure svigermødre 
eller hævede polypper, så er den manglende 
hensyntagen til andre ved at smide sit affald på 
gaden, uden om de opstillede skraldekurve, et 
stigende problem. Hvad gør vi så ved det?

En økologisk praktiker ude på Christiania har 
fundet på en rigtig god idé. Niels Worsøe, 

der oprindelig arbejdede med 
spændende radiomontager på 
DR, har i mange år boet på 
Christiania og også her oplevet 
den stigende ligegyldighed over 
for det at holde området rent 
og pænt. Fristaden har typisk 
omkring 10.000 turister på en 
sommerdag, og det kan mærkes 
hvad angår henkastet affald!

I mange år har Christiania haft 
de samme kedelige metalstativer 
med låg, rummende en plast- 
eller papirpose, men det har alt 
for ofte ikke været opfordring 
nok til at få folk til at vise 

almindelig anstændighed ved, at 
de deponerer deres skrald i de 
dertil indrettede.

Niels Worsøe fik så en rigtig 
god idé: Da man i fristaden lige 
fra starten har sat en ære i at 
genbruge materialer, fx. store 
jernrør til kakkelovne, så kunne 
man da også genbruge tomme 
olietønder til sjove papir- og 
affaldskurve. Som tænkt, så 
gjort. I løbet af det seneste halve 
år er der rundt omkring anbragt 
rigtig mange farvestrålende fhv. 
olietønder, med opsplittet over-
del og påmalede glade farver.

Tekst og foto: Nils Vest

Niels forklarer, at succésen er 
hjemme, folk bliver glade over 
at se dem og roser initiativet, 
blandt andet fordi de ser meget 
venligere ud end de tidligere 
eloxerede metalstativer. Og 

så kan de nye kurvelignende 
affaldstønder give associationer 
til et basketballnet, hvilket 
vækker sportsfølelsen hos 
mange især mænd  -  det er 
også dem, der sviner mest  -  så 

nu kan de lege sportsudøvere og 
prøve at få affaldskuglen til at 
ramme ’nettet’. Med andre ord: 
Er man skrap nok til at ramme 
i første kast?

At den fhv. olietønde så samti-
digt genbruger den indvendige 
sorte plastspand, købt for 10 

kr. på et byggemarked og med 
hul i bunden, så regnvandet kan 
løbe ud,  frem for at anvende 
de halvdyre store plast- eller 
papirposer, det sparer også både 
ressourcer og økonomi.

Niels Worsøe, manden bag initiativet, laver affaldskurvene af brugte 
olietønder. Økologisk og energibesparende genbrug med andre ord. De 
laves også til ophængning på vægge, med en halvcirkel som grundform.

Skraldespandene males i festlige farver.

Skraldespanden opfordrer ligefrem til at smide affaldet ned i, som var
det et basketnet.
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Kunstmaleren Sven Okkels 
tegner stemninger fra vores by 
med en lille kommentar.

Sven Okkels fotograferet af Karsten Bundgaard

Tegningerne er blevet til på
byvandringer, hvor Sven har
tegnet on location.

DA VORES BY 
BRÆNDTE

Foto og tekst: Sune Hundebøl
                Rådhusbiblioteket

Københavns brand 1728 var en 
stor katastrofe for København. 
Branden startede i en ejendom 
nær Vesterport, i nærheden 
af nuværende Rådhusplads. 
Vinden førte ilden gennem 
byen, og da ilden døde hen den 
23. oktober, var store dele af 
hovedstaden nedbrændt

Ikke mindre end 1670 huse, 
seks kirker, en del af universi-
tetet, samt en række offentlige 
bygninger var brændt ned. 
Herefter forestod et stort gen-
opbygningsprojekt. Husene på 
Gråbrødretorv nr. 1-9 stammer 
fra årene efter branden. På nr. 1 
erindres det med en ildebrands-
sten.

Det var Hans Lou, der 
opførte det nuværende hus på 
Gråbrødretorv nr. 1. Huset er 
bygget med bindingsværk til 

gården og naboen, men faca-
derne er grundmurede. Det blev 
opført i 1731-1732 og kaldes 
Fiskebløderhuset efter bygher-
rens erhverv.

Hans Lou døde i 1739, hvoref-
ter hans enke Bodil Nielsdatter 
overtog ejendommen. Hun 
fik i øvrigt huset vurderet af 
Brandforsikringskassen til 2.500 
Rdlr. Enken giftede sig med 
Christen Hansen Nør, der blev 
ejer af huset og Fiskebløderiet.

Mindetavlen

Ildebrandsstenen sidder over 
døren på Gråbrødretorv nr. 
1. Huset ligger på hjørnet 
af Gråbrødretorv og Niels 
Hemmingsens Gade og rummer 
i dag Ristorante Sole D’Italia.

Teksten på ildebrandsste-

nen er: ”DEN FÖRSTE / 
STEEN / JEG HAVER LAGT 
/ HVORFOR JEG SIGER 
HERN TAK / HVAD ILDEN 
HAR FORTÆRT / HAR GUD 
IGEN BESKIÆRT / HL BHL 
/ Ao 1732”. Hans Lou fik tav-
len indmuret over døren. Den 
senere ejer Jørgen Jensen Pinvig 
har overskrevet en del af tavlen 
med sine initialer.

På huset Gråbrødretorv nr. 
3, mellem første og anden 
sal, sidder en anden minde-
tavle. Den er sat for digteren 
Johan Herman Wessel, der 
boede i huset, mens han skrev 
”Kærlighed uden strømper”.
Litteratur:
Byen brænder af Kåre Lauring. 
Gyldendal, 2003. 135 sider.
Graabrødre Torv af Peter Linde. 
Myrdahls Bogtrykkeri, 1946. 
175 sider.

Ildebrandshuse

HUSK! - NYHEDER OG VEJRET FOR KØBENHAVN PÅ : 
www.straederne.dk

DER ER OGSÅ LINK TIL VORE FASTE ANNONCØRER FRA SIDEN
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Foto: Kirstine Ploug (DJ)
Tekst: Steen Uffe Tommerup (Medl. af DM)

KONGELIG BOGBINDER 
-EN KUNST AT BINDE BØGER IND

Posten står oppe for enden 
af trappen ved gaden i 
Klosterstræde. Han smider 
fire sække med post ned af 
trinene, så de ligger op af 
døren. Malene springer til 
døren og råber kærligt, at 
han da må passe på.

Scenen er som taget ud 
af en gammel film, sat i 
en landsbyidyl, hvor både 
Poul Reichhardt, Christian 
Arhoff og Lilly Broberg 
spiller med i. 

Blot er det her Malene 
Lerager, der spiller hoved-
rollen i optrinnet. Malene, 
der er ejer af bogbin-
derværkstedet Co’libri i 

Klosterstræde, fortæller, 
at hun lidt fungerer som 
fordelingscentral af post 
og pakker til de andre 
handelsdrivende, der lig-
ger omkring hende. Hun 
møder tidligt, og posten 
afleverer derfor ofte for-
sendelser hos hende, som 
de omkringliggende forret-
ninger så henter. 

Denne scene har stemnin-
gen af gamle dage og tider, 
hvor mennesker var nære 
– nære som det fremstil-
les i de gamle film. Gad 
vide, om det virkelig var 
sådan… 

Omgivelserne, vi befinder 
os i, er i hvert fald som 
om man er hensat til for 
længst hedengangne tider. 
Det eneste moderne, der 
synes at være at finde i 
værkstedet, er lysstofrør, 
elkedel og radio. Alt andet 
emmer af gamle dage, den-
gang kvalitet var lig med 
håndværk. 

Et værksted, hvor der 
udføres håndværk, er 
netop hvor vi står. Værktøj 
og maskiner står som en 
tidslomme, hvis samtidige 
beskrivelse er at finde i 
Salmonsens Leksikon fra 
1926. I dette leksikon ses 
billeder af maskiner og 

værktøj, som i nutiden er 
Malenes hverdag. Hun er 
bogbinder - uddannet i 
mesterlære af forgængeren 
Ole Olsen. Det er nemlig 
hans gamle bogbinder-
værksted.

Ole Olsen grundlagde 
bogbinderværkstedet i 
Klosterstræde i 1972 i en 
tid, hvor håndværket sta-
dig blev brugt af mange – 
også forlag og biblioteker. 
I dag bindes bøger ind af 
maskiner på trykkerierne. 
Ole Olsens håndværk var 
eftertragtet, og han mod-
tog flere priser. Han udstil-
lede gennem årene sine 
værker i udlandet, hvor 
han vandt anerkendelse for 
sine kreationer. 
Som kongelig 
Hofleverandør arbejdede 
han også sammen med 
Dronningen og ganske 
mange af tidernes kunst-
nere. 

Disse kunstnere var ofte 
nogle, som bogbinder-
værkstedet også samarbej-
dede med i forbindelse 
med den tilknyttede bog-
klub. Bogklubben, sam-

Bogbinderen i Klosterstræde

men med håndværk, 
værksted og kunstnere, 
er i dag overtaget af 
Malene Lerager. Ideen 
med bogklubben er, at 
bøger ofte savner det 
klassiske præg, som tra-
ditionel bogbinding giver 
en bog. Bogklubbens 
bøger er førsteudgaver af 
bl.a. romaner og digte, 
suppleret med dygtige 
kunstneres illustrationer 
og en flot indbinding. 
Bøgerne forsynes med 
nummer, og så vidt 
det er muligt også med 
forfatters og illustrators 
signatur.

Bogklubben er et af 
Malenes faste gøremål, 
hvor hendes kreative 
evner og traditionsbund-
ne håndværk kommer til 
at gå hånd i hånd. Men 
opgaverne er mangfol-
dige, og kun fantasien 
sætter grænser.

Tiden, der næsten syntes 
at vokse fra bogbinder-
faget, er ved at blive 
indhentet af en ny tid: 
en tid med individualitet 
og sans for det unikke. 

Malene Lerager viser de fine bogstaver der anvendes til prægning på bøgerne.

Malene Lerager er udover at være en fantastisk håndværker også meget kreativ, med nye idéer til
det ellers traditionsbundne fag. Malene overtog det hæderkronede Ole Olsens bogbinderværksted,
som ligger i Klosterstræde.
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BØGER FORTJENER DEN FINESTE INDBINDING

Og her falder håndværket 
naturligt ind.
Den traditionelle firma-
gave kan gives i form af 
enten en smuk bog eller 
en indbunden notesblok 
med firmalogo. Det skil-
ler sig ud og er en ander-
ledes gave til kontakter 
og medarbejdere end en 
købmandskurv, en teatero-
plevelse eller et kroophold. 
Virksomheder ønsker også 
specielle indbindinger af 
diverse sager, som enten 
skal ud af huset, eller som 
indbindes af bevaringshen-
syn.

Netop hensynet til beva-
ring kan Malene også hjæl-

pe med. Gamle familiek-
lenodier ser hun jævnligt. 
En bibel, der er gået i arv 
gennem flere hundrede år, 
med flosset ryg, itureven 
og falmet, kan restaureres 
og holde yderligere mange 
generationer. Måske er der 
gået mange timer til i arki-
verne med at grave fami-
liens slægt frem, og histo-
rien fortjener en flot ind-
pakning. En indpakning, 
der er den sidste finesse på 
et værk der kan have taget 
mange år at udforme.

Der er ikke tale om kon-
servering i ordets egentlige 
forstand, men en restaure-
ring kan betyde, at konser-

vering ikke bliver nødven-
dig i fremtiden. 

Ingen opgave kan siges 
at være for klein. Og 
ingen opgave forkleines. 
Indbinding af et enkelt 
værk er i sig selv et lille 
stykke kunst – i grænse-
landet på vej mod hånd-
værk. Og materialerne 
sætter nogle gange sine 
specielle krav til Malenes 
opfindsomhed. 

Engang ønskede et bru-
depar at få indbundet et 
fotoalbum - med billeder 
fra deres bryllup – i stof 
fra brudens kjole. Et mate-
riale, som en bogbinder 

ikke almindeligvis arbejder 
med, og et materiale, som 
er så unikt, at intet må gå 
galt. 

Af andre specielle opgaver 
nævner Malene bl.a. ind-
binding med kunstneres 
malerier på lærredsbind.

Malene Lerager er uddan-
net bogbinder og stod i 
mesterlære hos Ole Olsen. 
Han tog hende ind som 
lærling i en høj alder. En 
høj alder både set men-
neskeligt, men også som 
aktivt erhvervsudøvende. 
Malene fortæller, at hun 
har taget mange af Oles 
små tips og tricks til sig. 

Efter hun havde overtaget 
virksomheden, tænkte 
hun om der måske kunne 
møbleres om på de gamle 
maskiner eller værktøjets 
placeringer. Men hun 
opdagede snart, at hendes 
gamle mester havde haft 
en ganske god grund til at 
indrette værkstedet som 
han gjorde. Det samme 
gjorde sig gældende med 
måden at holde værktøjet 
på og en masse andre for-
hold.

Malene er sikker på, at 
betydningen af hendes 
mesterlære ikke kan sættes 
højt nok, hvilket stemmer 
godt overens med fagets 
nichekarakter og behov for 
unikke løsninger. 

Gennem historien 
har det skrevne ord 
næsten altid fået 
en indbinding af 
en eller anden art. 
Gamle pergamenter 
fik sine rammer, 
ruller og kasser, 
der skulle beskytte 
dem mod udefra 
kommende forfald. 
Juridiske doku-
menter og aftaler 
mellem konger og 

fyrster blev ligeledes bun-
det ind. Ja, stort set alle de 
skriftlige levn, der i dag er 
grundlaget for vores histo-
rieskrivning, er bundet og 
pakket ind. 

I slutningen af 1800-tallet 
havde maskinerne taget 
arbejdet fra de fleste bog-
bindere, men da maskiner 
ikke kan udføre de unikke 
opgaver og slet ikke sætte 
personligt præg på indbin-
dingen, fortsatte faget. 

Omfanget af private 
indbindinger er let at 
overse og har derfor en 
anden status. Ofte er der 
– som i Bogbind-Klubben 
Co’libris’ tilfælde – tale 
om værker, der får yderli-
gere kunstneriske og æste-
tiske præg og som kan gå i 
generationers arv. 

Der kan stilles mange 
individuelle ønsker og krav 
til en indbinding, hvilket 
selvsagt vil få betydning 
for prisen. En typisk bog-
klubbog koster fra 1200,- 

til 2000,- og dén pris er 
også nogenlunde vejle-
dende for andre typer ind-
binding. Man kan mene, 
at det er en høj pris, men 
det er ikke at sammen-
ligne med dét, som det 
er at miste den bibel, der 
er gået i arv siden 1732 
eller prisen for en standard 
afskedsgave til en højt 
skattet medarbejder, der er 
på vej til sit otium. 

Efter at have besøgt 
Malene Lerager i bog-
binderværkstedet Co’libri 
(Co’libri er en forkortelse 
af Copenhagen og det 
latinske navn for bog, 
Libri)  er der ingen tvivl i 
mit sind: min første digt-
samling eller roman skal 
have en unik indbinding i 
skind med guldbogstaver 
på ryggen. 

Her en af kasserne med de mange forskellige typer til prægning på bøgerne

Malene giver mange bøger sit eget unikke præg. Værker får deres eget kunstneriske udseende.

Gamle bøger kan uden en større økonomisk udskrivning blive
utrolig fine igen.



1� 1� 1� 1�

         

Det grimme som præger byen

Foto: Henrik Ploug
Tekst: Jan E. Janssen, 
         lokalhistoriker

Intet nyt under solen - allerede 
for hundrede år siden vandali-
serede forretninger i Indre By 
facader, døre og vinduer med 
aggressiv selvpromovering. For 
at råbe så højt som det visuelt 
kunne lade sig gøre. På gamle 
fotografier, der i dag opbeva-
res i Københavns Museums 
Billedarkiv, kan vi se store 
slogans og ejernavne malet på 
frontfacader og gavle. Klude 
samt alskens salgsvarer hang 
udfordrende omkring ned- og 
opgange. Her var ingen for-
skel på city og brokvartererne. 
Med elektricitetens indtog fik 
udhængsskiltene også indsat et 
ekstra lyssmæk, og allerede før 
krigen kom de første neonrekla-
mer, nu også på tagene. Først 
halvfjerds år senere begyndte 
nogle husejere med magistra-
tens opmuntring at oplyse de 
smukkeste facader om natten 
med højlydt skrigende energi-
slugende lyskilder for at mør-
kerædde natteravne ikke skulle 
blive bange. 
Et driftigt forretningsliv har 
til alle tider været opsat på at 
tillokke forbrugere på den ene 
eller den anden måde, markskri-
gerisk eller eksklusivt nedtonet. 
København vil gerne fremtræde 

Visuel vandalisme
-sådan ser vores by ud.
Vi håber miljøborgmesteren 
cykler forbi.

som en attraktiv og venlig by. 
Turister skal føle sig trygge og 
velkomne. Men igen og igen 
går det galt i byen. Læg mærke 
til koncernerne Dong og Post 
Danmark. Elskabe og postkas-
ser, disse klamme øjenbæer, 
råber i al deres uappetitlighed 

i stræder og gader, overmalede 
og overklistrede affaldsstativer 
som de er. Læg også mærke til 
de utallige facader, fredede og 
ikke fredede, som støder folk 
fra sig med kulørte tags helt op 
over stueetagen. Ofte, ikke altid, 
er det de samme facader, som 
har revner og huller med smuld-

rende puds. Og 
de overklistrede 
kommunale 
trafikstandere og 
lygtemaster. Og, 
og, og… Læg 
endvidere mærke 

til narkomaners giftige, gulhvide 
efterladenskaber foran indgange 
alle vegne. Kommunens dygtige 
renholdelsesfolk har i de sidste 
par år gjort en stor indsats med 
at rydde op efter de besøgen-
des smidespor i form af papir, 
karton, alublik og plastik. De 
små skraldespande tømmes godt 

nok hele tiden, men der kom-
mer jo hele tiden mere affald 
til. Dåser og flasker forsvinder 
dog fluks i flaskeklunsernes 
sorte eller nettogule plastik-
sække. Indrømmet, den indsats 
gør indre by mere indbydende. 
Værre er det med de mange 
efterladte cykler, delvis skræl-

lede, der indsnævrer passagen 
alle vegne. I denne sommer lå 
der en gammel aflåst cykel i 
hele tre måneder, lænket til en 
pæl op ad en udendørsservering 
på Nytorv. Glemt, efterladt, 
negligeret. 
Men en gang i mellem må man 
i sin provinsielle naivitet undre 
sig over forretningsejernes egen 
indsats for at vække sympati og 
imødekommenhed. Når facader 
indhylles i stilladser, smækker 
ejerne straks grotesk store kulør-
te plastikpresenninger op ad 
facaden, så man tænker, der må 
være noget galt med de produk-
ter, der nu reklameres for. På 
Gammeltorv gør man det i tide 
og utide, gerne uden stilladser. 
Og i månedsvis er fine klas-
siske bygninger helt ukendelige. 
Eller de skrigende vulgære AFA 
Decaux-vejspærringer, indført 
af forhenværende borgmester 
Pind. Selvfølgelig er der ingen, 
der er ansvarlig for griseriet. Vi 
kender jo den klassiske sand-
wichlov, der siger, at jo større 
sandwichen er, som hindrer pas-
sage på fortovet, desto ringere er 
sandwichen inde i restauranten. 
Apropos, egentlig burde det 
være fristende at samle på sprog-
lige og ortografiske bommerter, 
som køkkenchefer boltrer sig 
med i vinduer og på døre. Lad 
os bede om, at der ikke er en 
symmetrisk relation mellem 
sjusket sproglig omhu og kuli-
narisk ditto.
Torvetraditionen, som vi møder 
i de varme ferielande, er også i 

København ældgammel. 
Allerede i Hansetiden 
stod der boder langs 
Vischstraat (Amagertorv), 
Skoboderne (Skoubogade) 
og Klædeboderne 
(Skindergade). Regn, tyve-
knægte, blæst og kulde 
har altid sat grænser for 
hvilke varer, man flytter 
uden for butikkers mure. 
Kommunen lægger en 
klækkelig afgift på disse 
vareudstillinger, men pæne 
er de jo ikke altid at se 
på, når netop de mindre 
attraktive discountklude 
og dimser aggressivt læg-
ger hindringer i vejen for 
vare- og barnevogne. Man 
fornemmer, at det er med 
vilje, at butiksejerne flyt-
ter de mindst værdifulde 

og overflødige 
masseprodukter 
fra Kina ud i kas-
ser og stativer. 
Og kønne er de 
jo ikke ligefrem 
hver gang! Men 
købelystne gående 
bider vel på, 
og det var altså 
meningen.
Byen inden for voldene er 
attraktiv, cool og populær hos 
de fleste, ingen tvivl om det, 
men ikke så sjældent må man 
høre fra kræsne og købekraf-

Store Kirkestræde 3 • 1073 København K 
Telefon 33 12 21 26 • toga@toga.dk     

www.toga.dk

Politisk gæstebartender 
1. marts kl. 20.30

tige turister f.eks. fra Japan, 
Schweiz eller Østrig, hvor 
ulækkert og frastødende visse 
enklaver i bykernen præsenterer 
sig over for netop disse gæster. 
Formentlig er der en forskel 
mellem patina og plathed.      

Plakater opsættes over alt og fuldstæn-
digt ukritisk.

Grafiti sjaskes op over alt.

Grafitti hærger grænseløst over hele byen.

Skiltejunglen er ikke bare stor i byen, men den er også utrolig grim.

De store stillads-
reklamer er efter-
hånden blevet me-
get dominerende. I 
udlandet opsætter 
man store fotosta-
ter af den facade, 
der er inden under 
stilladset.
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Foto og tekst::
Kirsten Norn
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Møbelfabrikanterne S. & A. Jensen

Siden 1770’erne har hånd-
værkere – gratis - skullet lære 
tegning på  Kunstakademiet. 
Tegning ansås for et vigtigt led 
i opdragelsen til den gode smag 
og lige så vigtig som at kunne 
læse, skrive og regne. Koblingen 
mellem tegneundervisning  og 
håndværk blev bl.a. grundlaget 
for dansk kunstindustri.

Høker Jens Jensen i 
Studiestræde greb denne mulig-
hed og sørgede for, at  sønnerne 
Severin og Andreas fik tegne-
undervisning samtidig med, at 
de kom i lære i slutningen af 
1840’erne som hhv. dekorations-
maler og  møbelsnedker.   

Efter svendeprøven begyndte 
Severin straks at skabe sig en 
kundekreds,  mens broderen 
Andreas i 1855 rejste til Wien 
for at lære nye produktions-
metoder. Her fik han arbejde 
hos Dübbel, byens fineste  
møbelsnedker. Fabrikationen 
hos Dübbel blev et forbil-
lede for Andreas,  da brødrene 
senere oprettede eget firma i 
København. 

Efter 3 år hos Dübbel drog 
Andreas videre til Paris. Her 
fik han  ansættelse hos snedker 
Fourdinois, der fremstillede 
møbler til den franske kejser-
familie. Efter arbejdstid teg-
nede Andreas alt, hvad han så 
af møbler og ornamenter og 
vendte hjem til København med  
bugnende skitsebøger.

1860 aflagde brødrene mester-
prøve, og året efter oprettede 
de firmaet  ”Severin & Andreas 
Jensen” med værksted på loftet 
i Studiestræde nr. 26.  En byg-
ning, der i dag huser Nordisk 
Kortboghandel. Ordrebogen 
fyldtes kun langsomt i det lille 
firma, men en større opgave lå 
forude. 

Det drejede sig om universi-
tetets nye bibliotek i 
Fiolstræde, som skulle 
forsynes med reoler 
og andet inventar. 
En anbefaling fra  brødre-
nes tegnelærer i studietiden, 
professor G.F.Hetsch,  
har formodentlig været 
udslagsgivende for udvæl-
gelsen af det nystartede 
værksted. Ordren blev 
gennembruddet for de  
stræbsomme brødre, der 
nu kunne begynde at opar-
bejde en solid kreds af gode 
kunder.

Værkstedet på loftet i 
Studiestræde måtte udvides. 
Brødrene flyttede  ind i 
baggården til Skandinavisk 
Hotel på hjørnet af Gothers-
gade og  Store Kongens-
gade. Uheldigvis lagde en 
brand i marts 1869 deres 
nye værksted i ruiner, netop 
som de var ved at nå enhver 
møbelfabrikants drøm: At få 
værksted  og butik på Kongens 
Nytorv, som var centrum for 
byens fineste møbelhandlere.

Tilfældigvis var Hotel du Nord 
(Magasin) til salg. Et køb 
inklusive om- og tilbygning ville 
beløbe sig til 25.000 Rd. Så stor 
en investering havde brødrene 
ikke mulighed for at foretage. 
Den kapital, de selv havde sam-

let, kom ikke engang i nærhe-
den af købssummen. Den faste 
og åbenbart særdeles tilfredse 
kundekreds kom til hjælp ved at 
tegne sig for andele à 500 Rd. 
Vi kan i dag undre os over, at 
der ikke blev optaget banklån, 

der var dog fire penge-
institutter i byen.

Overtagelsen af Hotel 
du Nord var en stor 
mundfuld for det 
lille firma. Dele af 
facaden mod Kongens 
Nytorv blev lejet ud 
til Wessel &  Vett, 
som drev stormagasin 
. Kunderne strøm-
mede til, og magasinet 
ønskede at overtage 
større og større dele 
af bygningen i løbet 
af 1870’erne.

Produktionen måtte 
flyttes ud i baggården. 
Her fik Andreas sin 
store opgave med 
bygning og indret-
ning af en seks etagers 
værkstedsbygning. Nu 
kunne han udmønte 
sine erfaringer fra tiden 

hos Dübbel i Wien. Bygningen 
var firmaets stolthed. En stor 
møbelelevator sørgede for trans-
port af materialer gennem eta-

gerne. Maskiner indkøbtes fra  
Sverige og Tyskland, så de 90-
100 håndværkere kunne arbejde 
rationelt.  

Nøglen til brødrenes succes var 
kombinationen af maskinkraft, 
solidt  håndværk og individuelle 
møblementer tegnet af tidens 
førende arkitekter. Firmaet var 
konstant repræsenteret på de 
store verdensudstillinger og 
indkasserede stribevis af med-
aljer. Den kunstneriske hove-
dkraft var arkitekten Vilhelm 
Dahlerup, som  Severin havde 
mødt på en begivenhedsrig 
rejse til verdensudstillingen  i 
London i 1862.

Brødrene påtog sig mange for-
skellige opgaver og blev leveran-
dør af finere inventar til konto-
rer, apoteker og  biblioteker og 
blev bl.a. valgt til at montere 
den russiske zars  arbejdsværelse 
på den B&W byggede kejser-
yacht ”Standard”. Kejserinde  
Dagmar bestilte to skriveborde 
til sine nærmeste medarbejdere.  
Havesalen på Sorgenfri Slot var 
også blandt de større opgaver.

Brødrene ønskede, alle-
rede mens de havde deres 
store værksted bag Magasin-
bygningen,  udstillingslokaler 
tættere på Kgs.Nytorvs midte. 
1883 udgiver de et møbel-
katalog med facaden af Kongens 
Nytorv 21 på forsiden, hvor det  
fremgår, at de har udstillings-
lokaler på første sal og i stuen. 

De har altså overtaget lejemålet 
efter Vincents kendte spisested. 
Den imponerende dør til 
udstillingslokalerne kan i dag 
stadig ses på 1.sal.

Først 1892 fik de mulighed for 
at erhverve hele matriklen nr.5 
med  adressen Kongens Nytorv 
21. En dyb grund med flere 
baghuse og dermed plads til nye 
værksteder. Vilh.Dahlerup fik 
til opgave at bygge om og  lade 
husets facade fortælle firmaets 
historie.

Fire relieffer mellem vinduerne 
på 4.sal viser årstallene 1861, 
da  firmaet blev grundlagt og 
1892, hvor huset blev købt. 
Endvidere  monogrammerne 
SJ for Severin Jensen og AJ for 
Andreas Jensen. På hver side af 
porten ses værktøj for Severins 
malerfag til venstre og Andreas 
snedkerværktøj til højre.
Facadens arabesklignende 

udsmykning med husnummer 
og værktøj rummer også en fin 
lille medaljon med hhv. Severin 
og Andreas i profil. Severin fik 
to sønner. Den ene blev maler, 
den anden  møbelsnedker. 
De førte firmaet videre til 
omkring 1930. Det er formo-
dentlig deres værktøj m.m., der 
lidt utydeligt kan ses på forsiden 
af de to obelisker.

En ydmyg papiretiket med 
produktionsnr. og firmanavn 
fortæller, om et  møbel er fra 
Severin & Andreas Jensen. 
Selvom du kikker efter i bunden  
af mormors møbler, er det ikke 
sikkert, du finder den lille lap. 
Limen er blevet tør med tiden, 
og væk er det eventuelle bevis 
på brødrene Jensens møbele-
ventyr.
Firmaets regnskaber dukkede 
op under en ombygning af 
Magasin sidst i 1960’erne. De 
findes nu på Erhvervsarkivet i 

Århus.  Kunstindustrimuseet i 
Bredgade tager vare på katalo-
gen fra 1883 og flere møbler.

Den første artikel om Kongens 
Nytorv nr.21 kan du læse i 
Strædernes  december nr. fra 
2010, når du taster: www.stra-
ederne.dk 

Andreas og Serevin blev af deres far, høker Jens Jensen, sat i lære som 
dekorationsmaler og møbelesnedker.

Den imponerende dør til 
udstillingslokalerne kan i dag sta-
dig ses på 1.sal.

Facaden til nr. 21 på Kongens Nytorv, hvor møbelfirmaet havde til huse.
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Pakhusene og deres historie
Foto: Henrik Ploug (FAF og DB)
Tekst:Steen Uffe Tommerup 
         (medl. af DM)   

Handelen på Vestindien og Pakhusene i København
1. del

Handelen på Vestindien og 
Pakhusene i København, del 1. 
Anden del kommer til marts.

”Hvad jeg ikke kan forstå er, at 
I stadig bruger dem.” Således 
sagde en amerikansk turist til 
mig engang, da vi talte om 
Danmarks historie og alle de 
historiske bygninger vi har. 
Han forstod såmænd snildt, at 
vi havde bygningerne, men at 
vi stadig brugte dem, var ham 

nærmest en gåde. Så gamle ting 
skulle være på museum – eller 
være et museum.

Skulle vi følge den rare ameri-
kaners anvisning, ville største-
parten af København inden for 
voldene være ét stort museum. 
Et museum bl.a. skabt på de 
store værdier, vi trak hjem fra 
Vestindien. Skabt af det søde 
guld. 

En af de bygninger, der stadig 
er i brug og er museum, står 
på havnekajen med adresse på 
Toldbodgade. Det er det store 
Vestindisk Pakhus. Det har, som 
navnet antyder, tilknytning til 
vores tidligere koloni. Det rum-
mer i dag bl.a. Den Kongelige 
Afstøbssamling og kostumer fra 
Det Kongelige Teater. Myter vil 
fortælle, at kronprins Frederik 
(den senere sjette) iagttog Slaget 
på Rheden fra bygningen, 
hvorfor bygningen også har et 
værelse kaldet Kongeværelset. 

Området langs kajen er et 
stykke historie i sig selv - fra det 
nuværende Mærsk hovedsæde 
til Nyhavn. Vestindisk Pakhus 
var starten på en stor forkromet 
økonomisk plan, udtænkt af 
skatmester Schimmelmann. 
Om ham kan læses i Stræderne 
august 2010.

Planen blev søsat i slutningen 
af 1760 og omhandlede en fri-
havn som grosserere, primært 
københavnske, kunne benytte 
sig af. En toldfri transithavn, 
som skulle gøre det mere att-
raktivt for byens storkøbmænd 
at gøre handel og føre varer 
til byen. Planen og de mange 
forhandlinger lå færdig, just 
som Struensee trådte ind på den 
politiske scene. Struensees frem-
synethed hvad angik ytrings-
frihed og humanisme havde sit 
modstykke i hans manglende 
flair for handel og økonomi. 

Og snart var planerne forpurret, 
og landets økonomi sat tilbage 
i gear. 

Struensees fald betød, at de 
gamle kræfter kunne komme 
på banen igen. Planerne blev 
genoptaget og revideret, og 
inden årtiet var omme, stod de 
første pakhuse klar. Det Gule 
Pakhus, der nu bl.a. rummer 
boliger, opførtes i 1777-78 til 
Grønlandsk Handel, som pga 
dårlig økonomi rømmede loka-
lerne. Ind rykkede det nystiftede 
Østersøisk-Guinerisk Kompagni 
i 1781, men lokalerne var dem 
for trange. Allerede samme år 
påbegyndtes opførelsen af Det 
Blå Pakhus, som til forveksling 
ligner Vestindisk Pakhus fra 
1780. Begge havde også samme 
arkitekt: C.F. Harsdorff. 

Østersøisk-Guinerisk Kompagni 
opstod i en periode, hvor der 
var et enormt opsving i han-
delen i Danmark og særligt 
København. Der var krig på 
den internationale scene og 
Danmark var neutral, hvilket 
skabte hidtil usete mulighe-
der. For Østersøisk-Guinerisk 
Kompagni var dette ingen und-
tagelse. Dets primære opgaver 
var handel med landene langs 
Østersøen samt handel med 
slaver fra Guineas kyst. Om end 
handelen med slaver ikke altid 
var lige rentabel, gik det kom-
pagniet godt. Allerede i 1785 
måtte endnu to pakhuse opfø-

res. Disse blev i 1885 bygget 
sammen og udgør i dag Admiral 
Hotel.

Østersøisk-Guinerisk Kompagni 
blev allerede i samtiden kaldt 
’Slavehandlerkompagniet’ i 
folkemunde. Selvom de to sam-

menbyggede pakhuse blev brugt 
som korntørringsmagasiner, 
forstås hentydningen let. Kornet 
kom bl.a. fra de store russiske 
marker, hvor arbejdskraften 
udgjordes af livegne bønder. En 
livegen bonde var de facto en 
slave, som herremanden kunne 

betragte som sin ejendom. 
Korntørringsmagasinet, Det Blå 
og Det Gule Pakhus, indgik 
således i den virksomhedsstruk-
tur, der bl.a. fik sin indtjening 
fra Vestindienhandelen. Men 
kun Vestindisk pakhus har 
bibeholdt sin navnemæssige 
tilknytning til de gamle besid-
delser, hvorved også historien 
vedkendes. 

Endnu et pakhus, Kielers 
Pakhus, blev opført i 1779, 
men blev revet ned i 1958. 
Fortsættelse følger..

Det Blå Pakhus, Det Gule Pakhus og Vestindisk Pakhus.
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To aktive malere i Indre By udstiller
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)

Tekst: Connie Christensen

Henrik Bloch har – som han 
har haft det i 38 år - sin årlige 
udstilling i Helligaandshuset, 
i år den 12. og 13. marts. 
Sidste år var udstillingen meget 
inspireret af Henriks rejse til 
Færøerne, men indeholdt også 
italienske billeder. I år er de nye 
billeder fra Damaskus og andre 
steder i Syrien, hvor Henrik 
Bloch rejste rundt i 14 dage 
i efteråret,  men der vil også 
være nye billeder herhjemmefra. 

Henrik Bloch kaster også et 
kunstnerisk tilbageblik helt til-
bage til 1950, så både han selv 
og publikum kan se den vej, 
han kom. Nogle af de gamle 
billeder har Henrik Bloch selv, 
andre er lånt ind til lejligheden.

”Balletsko” er et af  Henrik 
Blochs tidlige værker, som
også kommer med på
udstillingen.

Henrik Bloch udstiller i 
Helligåndshuset
D.12 og 13. marts. 
Han udstiller bl. a. bil-
leder der er inspireret af 
hans rejse til Damaskus.

Hans Voigt Steffensens dansebilleder er sanselige og meget bevæ-
gende og gør et stærkt indtryk på beskueren. Prøv ved selvsyn at 
nyde billederne på Steffensens store separatudstilling i Brøndsalen, 
Haveselskabets Have, hvor de hænger til og med søndag den 27. 
februar. Udstillingen omfatter oliemalerier og gouacher af ballet, 
tango og flamenco samt landskaber fra Danmark og rejsebilleder fra 
Venedig og Sicilien. Der er også tegninger fra Det Kgl. Teater, hvor 
Hans Voigt Steffensen har tegnet til forestillingerne siden 1976 og 
trænet øjet i at fange dansernes bevægelse i få penselstrøg.

Hans Voigt Steffesen udstiller i Brøndsalen indtil søndag den 27. februar.
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Foto: Henrik Ploug, FAF
Tekst: Connie ChristensenGod madidé

Midt i den 
ældste del af 
København 
ligger en gam-
mel bygning 
på Lille 

Kannikestræde. 
Over porten står der 
Krigsråd Mörks Minde, og 
bag facadens mange vinduer 
gemmer sig en del af vores 
hovedstads historie, som nu 
ser dagens lys takket være en af 
husets beboere, der har brugt 10 
år på at grave i arkiver og søge 
på biblioteker.

Liss Hansen blev beboer i stif-
telsen Krigsråd Mörks Minde i 
1991 og har netop færdiggjort 

Guldalderens anonyme skæbner

sin bog 
”Krigsrådens 

Datter” om 
den ugifte 

frøken Emilie 
Henriette Mørk, 

som ejede ejen-
dommen og i 

1865 oprettede en stiftelse ”for 
Enker og ugifte Fruentimmer 
af den bedre Klasse, hvis Kaar 
i Forhold til deres Stilling ere 
ringe”. Mange hidtil anonyme 
skæbner har gennem årene haft 
tilknytning til stiftelsen, og i 
bogen giver Liss Hansen os et 
interessant portræt af dagliglivet 
for disse glemte københavnere i 
guldalderens samtid.

Liss Hansen har researchet 
meget grundigt, og bogen er en 
fin brik til bedre forståelse af 
1800-tallets København.

GULDALDERENS 
ANONYME 
SKÆBNE

Københavnerfrokost på 
Husmanns Vinstue

Husmanns Vinstue i 
Larsbjørnsstræde er grundlagt 
i 1888. Egentlig begyndte det 
hele som en vinhandel, med 

familien Husmanns overtagelse 
af forretningsstedet i 1888. Da 
man ikke måtte lade kunderne 
smage på vinen i vinforretnin-
gen, indrettede far Husmann i 
1894 en skænkestue i tilslutning 
til forretningen, og efterhånden 

kom der også 
mad på kortet. 
I 1950’erne 
kom folk helt 
fra Skagen for 
at spise frika-
deller, stegt på 
to små gasblus 
i køkkenet. 
Siden har køk-
kenet udviklet 
sig betragte-
ligt, og i dag, 
i Vinstuens 
næsten helt 
oprindelige 
omgivelser, 
serverer Lis 
og Leif Frost 
frokost til 
lækkersultne 
københavnere, 
turister og 
andet godtfolk 
langvejs fra.

Helt frem til 1981 var det for-
budt for ”herreløse kvinder” 
at få adgang til Husmanns. 

Oprindeligt var forbudet mod 
enlige kvinders adgang ind-
ført for at undgå, at de mange 
prostituerede i området skulle 
kapre kunder blandt gæsterne i 
Vinstuen. I dag er kvarteret jo 
heldigvis et helt andet.

En af Husmanns specialiteter er 
sprængt oksebryst med peber-
rod:

Let sprængt oksebryst fås fra 
slagteren. Kødet skal koges et 
par timer i en suppe med løg, 

gulerødder og porrer. Når det 
er mørt, skæres det i skiver og 
kommes i en beholder, hvor det 
overhældes med suppen. Før 
servering varmes det hele forsig-
tigt op, og de lune skiver okse-
bryst serveres med rugbrød med 
smør, pickles og revet peberrod.

Køkkenchef Charlotte Hedemand

Peberroden er fra Sindal i 
Vendsyssel

Det meget lækre stykke oksebryst foreslår Leif fra Husmanns skal serveres
med en snaps til. Han mener snapsen for danskere er som rødvinen for 
franskmændene. Vi har jo mange dejlige snaps i Danmark.

Kødet koges i et par timer med krydderurterne.




